
MÓRA FERENC ELFELEJTETT ELBESZÉLÉSE'

Móra Ferenc nemegyszer jégre visz bennünket. Annyiszor és oly biztosnak
látszó pontossággal mond el életéről dolgokat, hogy készpénznek vesszük. Holott
ő - kedvelt szavával, amelyet TömörkénYTől szokott mondani, de Tá is éményes
- "a valóság párnáján álmodott". Neki az élmény, a tény csak arra volt jó,
hogy képzelete biztos talajról rugaszkodhassék el. Többször megírta például, hogy
első verse 1896-ban jelent meg az Új Időkben, Bartos Imre álnévvel. Hiába la
pozzuk azonban Herczeg Ferenc folyóiratát, ilyen vers nincs benne. Azt is több
ízben elmesélte, hogy a Szegedi Naplóban első írása 1902 májusában a Széchenyi
téri fák, virágok színpómpájáról szólt. Címeket is emlegetett: Nagy Forsythia
virágzás városunkban, Danae aranyesője - e címmel köszöntöttl, volna be Sze
gedre az ifjú újságíró. Ilyet se találunk a sárguló újságlapokon. Marad egy har
minesoros kis "hírfej" a május 4-i számban Felfordult május címmel, ,de ez is
inkább a tavaszi záporról, mintsem a hulló aranyszín szirmokról ..•

Önéletrajzi kötetében, amelynek egybegyűjtött tárcái, vallomásaí a Daru ut
cától a Móra Ferenc utcáig kísérik végig életét, kétszer is elmeséli élet~nek em
lékezetes epizódját, ame.ly kis híján a 'jezsuita rendbe kormányozta volna élete
hajóját. .

S egyszer, életem csúnya fokán
Pap akartam lenni Kalocsári

- írta Ady (Pap vagyok én), s ő tán Csokonai hasonló szándékának sugalla
tát követte, amikor 18iS-ben e jurcsa temét font{)lgatta. Móra hat évvel előbb

került e válaszút elé. Nem lj döntött, hanema véletlen. Mind a kétszer egyf01'
mán beszélte el a történetet, s lénlleoében basonlóan mondja el harmAdszor is,
abban 'az elbeszélésében, amely a Magyar Hírlap 19J2. április 24-i számában és
az íro összeállította önéletrajzi kötetben (1934) olvasható, de összegyűjtött művei

nek új sorozatában megjelent változatából (1962) 'sajnálatosan kimaradt. Díszpol
gárság című írásában pontos időt is ad: "Úgy volt, hogy aug. 28-án visz a tisz
telendő úr Kalocsára a jezsuitákhoz -,l889-ben volt ez, tízéves koromban." A
továbbiakban is hasonlóképpen adta elő: "A tüdőbajos tisztelendő meghalt arra a
napra, amelyiken a kalocsai jezsuita atllcík várták a félegyházi mezitlábos kis
novícíussal .. ."

"A köhögős Horvát tisztelendő úr" azonban valójában nem azon a napon halt
meg. Nem is augusztus 30~an, Limai Szent Róza napján, ahog'll Móra ítt írja.
Oláh Károly félegyházi főesperes-plébános kérésemre volt szíves megkeresni a
halotti anyakönyvben adatait. 1891. december 4-én halt meg, 48 évesen, nem is
tüdőbajban, hanem ún. vízkórban, amely többféle betegségnek, elsősorban a szív
megbetegedésének tünete lehetett.

Horvát János Szegeden született 1843. május 3-án. Gimnáziumi tanulmányait
szülővárosában, majd a fővárosban és fjagyszombatban, a teológiát Vácott végez
te. 1868-ban szentelték pappá; káplánkodott Magyarnándorban, Nagykőrösön,

Kecskeméten, Csongrádon, Palotáson és Félegyházán. 1881. november 23-tól ha
láláig a félegyházi Kalmár-kápolna lelkésze és hitoktató volt.

Nemcsak egyh(Ízi bibliográfiákban, sematizmusokban szerepel, mint Móra ír
ja; rövid életrajza és műveinek jegyzéke megtalálhatÓ Szinnyei József életrajzi
lexikonában is (Magyar irók élete és munkái. 1896. 4. köt. 1236-1238. hasábo
kon). Ez mutatja, hogy átlagon fölüli képességű, képzett és tudományos, szak
írói ambíci6jú fiatalember volt. Festői tehetségéről is ismert volt; önarcképe
megmaradt a Kalmár-kápolnai lelkészségen.

Móra "jó öreg papnak" emlegeti; a tízéves gyerek szemében öregnek tűn

hetett ugyan, valójában azonban élete delén tért meg "közanyánk ölébe", ahogy
Tömörkény a nép nyomán szokta volt írni.

Talán soha nem derül mdr ki, miért nem került Móra 1889-ben a kalocsai
jezsuitákhoz. Hogy nem Horvát János halála miatt, az adatok bizonyítják. De
hogy 'Iz író háromszor is így mondta el, az az írói lélektan rejtélyére vet érde
kes világot. .A sziirke valóságnál fordulatosabb, érdekesebb, meghatóbb a költött.
Az egyszer meglelt ötletet többé nem hagyta veszendőbe menni: az alkalmi két
említés után önálló írásban is szépen kikerekítette. Erre mondja az olasz 'szólás:
ha nem igaz is, de jól van kitalálva.
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S ha az alapötlet, a csattanó költőtt is, a történet lényegi, lelki igaza, a hát
tér, a család bels6 és külső rajza, végül - de nem utolsósorban - magának:
az írónak értékes vallomása teszi meghatóan széppé, az életmű nélkülözhetetlen
darábjává az itt újra közölt elbeszélést.

ptTER LAszLÓ

ISTENKERESÉS
Írta: MORA FERENC

I.

Kalmár papnak hívták. Ugyan a váci püspök nem úgy hívta, a félegyházi
polgármester se, s Ó. se annak hívta magát. Volt neki apjától örökölt rendes
neve is, de mi, közrendű kiskunok azt nem emlegettük. Attól fogva, hogy ő lett
a Kalmár-kápolnában a pap, nem volt más neve, csak Kalmár pap. A rangból
név lett, úgy, mint az angol lordoknál, s lehet, hogyamúltakra visszapillantó
öregasszonyok meg is számozták a Kalmár papokat.

Nem tudom, hányadik Kalmár pap volt az, aki vigyázta gyereklábaimat,
mikor fölfelé szaladtam a dombon, s akinek árnyéka egyre sűrűbben ideül az
ágyam szélére, amikor fáradt lábbal lefelé ballagok a dombról. Azt se tudom,
hol van eltemetve,· visz-e a sírjára virágot valaki, s van..e még olyan szem a.
világon, 'amely utána néz a világtalan sötétbe. Talán én vagyok az utolsó, aki
még látom. Addig míndíg élünk, míg valaki utánunk néz, s aki majd én utánam.
néz, az tudjon..erről a. Kalmár papról is. Engem csak az láthat igazán, aki Kal
már papot is látja.

II.

EgyháZi biblíográfíákat vaiIattam meg, ugyan őrzik-e a nevét. Igen, őrzík..
mínt a temetők a sírköveket. Azokat is, amik előtt nem áll meg senki.

Csak olyan vidéki teológus volt ez a Kalmár pap. Kis könyvecskéket írt,
katekizmust, szertartástant, mit. De egy nagy könyvet is szerzett. Isten létét
bizonyította be benne

1. észokokkal:
a) kozmológíaí,
b) teleológiai,
c) etikai érvekkel.

II. akinyilatkoztatással:

a) a prófétákból,
b) az isteni cselekedetekből,

c) a csodákból.
d) a jövendölésekből.

Kit akart meggyőzni Kalmár pap ezzel a rettentő nagy tudománnyal? A kis
kunokat? A pásztorokat és csordásokat, a kocsisokat és kapásokat, a vízhordó
asszonyokat és a csirkeszedőket? Azok vétkeikkel megíeszrtették, és' hitükkel
feltámasztották az Istent, de nem foglalkeztak dogmatikával, és nem törték ma-

.gukat se írott, se nyomtatott betűvel. A szűcsökben és csizmadiákban színtén
nem tartózkodott különösebb teológiai fogékonyság, úri renden levő népek pedig
az időben nem tartoztak a Kalmár pap írnpériurna alá. Az úriemberek a két nagy
templom elé álltak ki szagosmise végeztível, asszonyokat, lányokat vizsgální.

Kit akart megvilágosítani észokokkal és kinyilatkoztatással ez a tudós pap.
a kiskunok városában?
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